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 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Torsdag den 29.november 2018 i konferencerummet kl. 17.00 – 20.00.   

  

 Afbud:  

 

 

Tilstede: Bitten Bøgild, Anni Sønnichsen, Christian Raun,  Daniel Holst 

Mortensen, Rasmus Jochumsen, Esra Riyad Abdol-Hamid, Henrik Lauvring, 

Kirsten Christiansen, Maiken Monrad-Jensen, Ole Tolstrup, Lars Eriksen og 

Magnus 

 

 Mødet slutter med lidt spsining.  

   

 

1. Godkendelse af referat. 

 Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 
 
 

3. Vedtagelse. 

 

3.1 Vedtagelse af skriv til Børn- &Ungeudvalget om ny pavillion på 

Sct.Hans Skole. 

Sagsfremstilling: Det indstilles, at bestyrelsen laver en henvendelse til Børn- 

& Ungeudvalget om behovet for en erstatning til pavillionen på Sct. Hans 

Skole. På mødet fremlægges forslag til skriv. 
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Beslutning: Skolebestyrelsen har udarbejdet en henvendelse til 

forvaltningen. Denne vedlægges. 

 

  

Punkter til drøftelse. 

 

4.     Drøftelser. 

 

                    4.2.: Budget 2019 

 

                   Sagsfremstilling:  Der gives fra skolens ledelse en kort gennemgang af   

                    budgetbehandlingen og hvad status er på nuværende tidspunkt. Det er endnu  

                    ukendt om der bliver mulighed for at udtale sig om budgettet. Punktet bruges 

                    også som en slags praksislæring om politik og udmøntning af besparelser. 

  

Konklusion på drøftelse: Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med niveauet i 

engagementet i forhold til budgetforslag – også fremadrettet. 

  

 4.3.: Lejrskoler, skolerejser 

 

Sagsfremstilling: Der er kommet en ny overenskomst på lærerområdet for 

deltagelse i lejrskoler mm. Vi gennemgår vores lejrskoler i dag og øvrige 

rejseaktiviteter. Punktet er ikke et beslutningspunkt, men et oplæg til drøftelse 

om vores aktiviteter på dette område. Der vedlægges bilag om rejser mm. 

 

Konklusion på drøftelse: Som konklusion blev det fastslået at bestyrelsen 

ønsker det nuværende niveau i lejrskoler. Debatten viste, at det også var 

nødvendigt fremadrettet at blive mere foluseret på formålet med lejrskoler.  

 

 

4.4..: Byggeri mm. 
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Sagsfremstilling: I forbindelse med bygningsrenoveringsopstart på Sct. Hans 

Skole i uge 51 laves en kort gwennemgang af bygeriet og dets indflydelse på 

skolens dagligdag.  

Konklusion på drøftelse: Lars Eriksen fremlagde plan for renoveringen. Der 

forventes opstart i uge 51.  

 

4.5.: Boden 

 

Sagsfremstilling: Der har været nogle drøftelser og skriver om skoleboden. 

Fredag den 30. novemnber er det sidste dag i boden og vi sætter ikke lige 

noget nyt op foreløbig. Ole Tolstrup har lavet skrivelse på intra, så skolens 

forældregruppe er orienteret om lukningen.  

 

Konklusion på drøftelse: Der var en længere drøftelse af bodens fremtid og 

hvilke ønsker man kunne sætte til både menuen i en bod, men især også til 

driftssikkerheden. Der arbejdes videre med sagen og skolebestyrelsen 

overvejer flere muligheder.  

 

 

 

 

5. Orientering fra: 

  

 5.1. De forældrevalgte . 

 

Der var et par spørgsmål om mobiltelefoner. Der blev forespurgt til opbevaring 

i indskolingen. Lars Eriksen orienterede om,  at der var skabe på vej.Der var 

også spørgsmål om smart-whatches. Grundlæggende har bestyrelsen taget 

en beslutning om, at forskelligt device ikke skal være forstyrrende i forhold til 

elevers leg og fælleskabet. Bestyrelsen opfordre derfor til dialog medf 

forældre, som har disse ure med i skole.  
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I forhold til kommende møde ønskes en opsummering af den tidligere 

bestyrelses arbejde. 

Der var indlæg om , at bestyrelsen skulle arbejde på en større synliggørelse 

og sætte mål mål for, hvad bestyrelsen kunne bruges til. 

  

 5.2 Ledelsen. 

 

 Orienteret om klassedannelse i kommende skoleår. 

  

 5.3. Personale 

 

 Der blev orienteret forskellige spændende undervisningstiltag i skoledelen.  

     

 5.4. Elever 

 

 

 6.      PUNKTER TIL SENERE BEHANDLING 

 

  

 Kommende møder i skolebestyrelsen 

 

21.01.2019 

19.03.2019 

24.04.2019   kl 19.00. Bestyrelsens aften 

15.05.2019 

19.06.2019 


